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 ( دوم)سری  چهارم ابتدایی ریاضینمونه سوال                        نام و نام خانوادگی:              

 به سواالت زیر پاسخ دهید.  225430876با توجه به عدد ( 1

 وف بنویسید.  الف( عدد باال را به حر 

 ترین رقم چیست؟ب( ارزش مکانی بزرگ

 است؟ ای ترین رقم در چه مرتبهج( کوچک

 در بیشترین مرتبه چه رقمی قرار دارد؟ د( 

 های مرتبه میلیون چیست؟ه( رقم

نفر تقسیم    9تایی مداد داشته باشیم و بخواهیم آن را بین    12اگر شش بسته  (  2

 رسد؟ مداد می کنیم به هر نفر چند 

 

 هم را به رقم بنویسید. سی و هشت و نه د( 3

 

 جاهای خالی را با کلمات و اعداد مناسب پر کنید.  ( 4

 برابر ............................. کیلوگرم است. یک تن  الف(

 شود.به جواب تقسیم ............................. گفته می ب(

 ....................................... شودهزار دسته هزارتایی می  ج(

 ها ............................... است. رقمی بدون تکرار رقم 5ترین عدد د( کوچک

https://harfeakhar.com/


harfeakhar.com                                                    چهارم ابتداییریاضی نمونه سوال  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 نصف همان عدد؟  عددی بیشتر است یا ثلث نصف ثلث( 5

ا  135در چاپ شماره صفحات کتابی  (  6 به کار رفته است.  ین کتاب چند  رقم 

 صفحه دارد؟

 

 کسری بنویسید که صورت آن ثلث مخرجش باشد سپس آن را ساده کنید.  ( 7

 

سانتی متری   1ای به فاصله  سانتی متر بکشید و از نقطه  8پاره خطی به طول  (  8

 م کنید.ن رساز آن خط عمود بر آ 

 

 دو تفاوت مربع و لوزی را بنویسید.  ( 9

 

با کوچک  7ترین عدد زوج  اختالف بزرگ(  10 ارقام غیر تکراری  با  ترین رقمی 

 رقمی با ارقام تکراری چیست؟ 8فرد عدد 

 

 های زیر را حل کنید. ضرب( 11

320  *130 

534  *300 
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د. اگر طول زندور میت  یک دونده دور زمین بازی که به شکل مستطیل اس(  12

 متر باشد. این دونده چند متر دویده است؟ 42متر و عرض آن  85این زمین 

 

 نید. جاهای خالی را کامل ک( 13

 با تقریب دهگان: 22الف( عدد 

 با تقریب هزارگان 3400ب( عدد 

شتر است. مادر سال بی  4برابر سن او    3سال دارد. سن مادر زهرا از   12زهرا  (  14

 زهرا چند سال دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشین
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